02/Setembro/2001

As 70 semanas de Daniel
A vinda do Messias
9:24 Setenta semanas estão decretadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa

cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para
expiar a iniqüidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e
para ungir o santíssimo.
25 Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar
Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá sete semanas, e sessenta e
duas semanas; com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos
angustiosos.
26 E depois das sessenta e duas semanas será cortado o ungido, e nada lhe
subsistirá; e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o
santuário, e o seu fim será com uma inundação; e até o fim haverá guerra;
estão determinadas assolações.
27 E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana; e na metade da semana
fará cessar o sacrifício e a oblação; e sobre a asa das abominações virá o
assolador; e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o
assolador.
26/Agosto/2001
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Templo de Salomão: Construído no Monte Moriá, com início em 967 AC (1 Rs 6:1). Jerusalém e
o templo foram destruídos pelos babilônios em 586 AC (2 Rs 25:9).
Templo de Zorobabel: Construção finalizada em 515 AC (Ed 6:15), sob a liderança de
Zorobabel, com o auxílio de Zacarias e Ageu. Profanado em 167 AC, pelos selêucidas e
novamente em 67 AC, com a conquista de Jerusalém pelos romanos (Pompeu).
Templo de Herodes: Herodes, o Grande, iniciou a reedificação do templo de Zorobabel em 20
AC. A obra terminou em 64 DC e o templo veio a ser destruído pelos romanos em 70 DC.
O livro de Daniel foi escrito em 537 AC.
Semana = shabua (hebraico) = período de sete unidades (de dias, de anos)
•Gn 29.27 (Jacó, Labão, Lia e Raquel) – a mesma palavra é usada referindo-se a sete anos
•Dn 10.2 – no texto hebraico original é usado “semanas de dias”, qualificando o termo
•Dn 9.2 – Pelo contexto conclui-se que Daniel estava pensando em anos e não em dias
•Não faz sentido pensar na reconstrução de Jerusalém em 70 semanas de dias
Ano profético = 360 dias
•Gn 7.11, 8.4, 7.24, 8.3 (duração do dilúvio) – menciona-se um mês com duração de 30 dias
•Comparando Dn 9.24-27 com Ap 13.4-7, 12.13-14, 12.6 observa-se que o mesmo período de
tempo é descrito como 3 anos e meio, 42 meses ou 1260 dias
•Há evidências de que, nessa época, os judeus seguiam um ano lunar, de 360 dias.

69 semanas de anos = 483 anos = 173.880 dias
173.880 dias desde a ordem para restaurar Jerusalém até ao ungido (o
Messias).
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As 70 semanas de Daniel
A vinda do Messias
Reconstrução de Jerusalém autorizada
por Artaxerxes (Nm 2:1-8)
1-Nisan-445AC = 14-Mar-445AC

7

62

69 semanas = 173.880 dias

?

3 anos
e meio

3 anos
e meio

1 semana

Vinda do Messias
Entrada triunfal em
Jerusalém
Julho/2001
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 Reconstrução do templo e da cidade: Existem nas Escrituras vários decretos relacionados
com o retorno dos Judeus de seu cativeiro na Babilônia e com a reconstrução de Jerusalém e do
templo.
O decreto de Ciro em 2 Cr 36:22-23, Ed 1:1-3 (539 AC)
O decreto de Dario em Ed 6:3-8 (519 AC)
O decreto de Artaxerxes em Ed 7:11-16 (458 AC)
Todos se referem à reconstrução do templo e não da cidade
Em Ed 4:1-4 a reconstrução do templo foi interrompida pois os Judeus estavam
reconstruindo a cidade sem autorização; isto confirma que a reconstrução da cidade
ainda não havia sido autorizada.
 NEEMIAS 2:1 Sucedeu, pois, no mês de nisã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, quando o
vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste
na sua presença.
...
5 e disse ao rei: Se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que
me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique.
 O decreto para reconstrução de Jerusalém: Neemias 2:1-6 diz que o decreto foi promulgado
“no mês de nisã, no vigésimo ano do rei Artaxerxes”. A evidência histórica e tradicional indica
que o primeiro dia de nisã, dá início a um novo ano na contagem do reino. A data do início do
reinado de Artaxerxes (465 AC) pode ser determinada por trabalhos de historiadores seculares.
 “1º de nisã é o novo ano para o cálculo do reinado de reis e festivais”. Mishna,
Tratado Rosh Hash (R. Anderson, The Coming Prince).
 Mishna significa “explicação, ensino”. Contém uma coleção das tradições e
exposições judaicas da lei oral. Era escrito em hebraico e freqüentemente considerado
como uma segunda lei.
 O início das 69 semanas: Dia primeiro de nisã de 445 a.C. = 14 de março de 445 a.C. (de
acordo com cálculos do Observatório de Greenwich).
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As 70 semanas de Daniel
A vinda do Messias
Reconstrução de Jerusalém autorizada
por Artaxerxes (Nm 2:1-8)
1-Nisan-445AC = 14-Mar-445AC
Fim da reconstrução – 396 AC
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69 semanas = 173.880 dias

?

3 anos
e meio

3 anos
e meio

1 semana

Entrada de Jesus em Jerusalém
10-Nisan-32 = 6-Abr-32
Julho/2001
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 As primeiras sete semanas: são em geral interpretadas como se referindo ao tempo para a
reconstrução da cidade (49 anos).
 Data do decreto de Artaxerxes: Dia primeiro de nisã de 445 a.C. = 14/Março/445 a.C
 Data de entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém (domingo de Ramos):
consideremos esta data como a data a que se refere o texto “até o Ungido, o Príncipe”, visto
que nesta data Jesus foi recebido e aclamado pelo povo como o Messias, filho de Davi (Mt
21:1-11, Mc 11:1-11, Lc 19:28-44, Jo 12:12-19).
1. O reinado de Tibério César se iniciou em 19 de Agosto de 14 DC
2. Conforme Lc 3:1-3 e 3:21, o ministério de Jesus se iniciou no 15º ano de Tibério,
portanto em 28 DC
3. O ministério de Jesus durou por volta de três anos (ver slide adiante), indo portanto
até 32 DC
4. A páscoa é sempre celebrada em 14 de nisã (Ex 12:1-6) e, nesse ano, caiu numa 5ª
feira, 10/Abril/32, conforme o Observatório Real de Greenwich
5. Jesus veio a Betânia seis dias antes da Páscoa (Jo 12:1), 4/Abril, uma 6ª feira
6. Entrou em Jerusalém no dia seguinte (Jo 12:12), porém o sábado era o dia de
descanso dos judeus, então “o dia seguinte” se refere ao domingo 6/Abril/32
 Tempo decorrido entre os dois eventos: 476 anos e 24 dias, sendo os dias contados
inclusivamente, conforme o costume judeu (comparar com a expressão lusitana “daqui a 8
dias” com o significado de “daqui a uma semana”)
 Número total de dias:
 476 anos = 476 x 365 = 173.740 dias
 Mais 24 dias: 173.764 dias
 Mais 116 dias (anos bissextos (Nota 1)) = 173.880 dias
Nota 1: Existem 119 conjuntos de 4 anos entre os dois eventos; porém os anos múltiplos de 100
não são bissextos, exceto aqueles que também forem múltiplos de 400; devem portanto ser
excluídos os anos 300, 200 e 100 e mantido o ano 400 AC; temos portanto 116 anos bissextos
entre os dois eventos.
Nota 2: Os cálculos apresentados têm como base a referência bibliográfica 4 (Pentecost)
Nota 3: A referência bibliográfica 1 (McDowell) utiliza os anos de 444 AC e 33 DC como sendo
as datas entre os eventos (5/Março/444 AC e 30/Março/33), chegando aos mesmos resultados.
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Versículos relacionados à data da
entrada de Jesus em Jerusalém e
referências adicionais

Julho/2001
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»LUCAS [3]
1 No décimo quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia,
Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Ituréia e de Traconites, e
Lisânias tetrarca de Abilene,
2 sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no
deserto.
3 E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para
remissão de pecados;
...
21 Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o
céu se abriu;
22 e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba; e ouviu-se do céu
esta voz: Tu és o meu Filho amado; em ti me comprazo.
23 Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de trinta anos; sendo (como se cuidava)
filho de José, filho de Eli;
»JOÃO [12]
1 Veio, pois, Jesus seis dias antes da páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele
ressuscitara dentre os mortos.
...
12 No dia seguinte, as grandes multidões que tinham vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha
a Jerusalém,
13 tomaram ramos de palmeiras, e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana! Bendito o que
vem em nome do Senhor! Bendito o rei de Israel! (Domingo de Ramos).
A última semana de Daniel (sete anos)
Resumidamente:
 A última semana corresponde ao período conhecido como a Tribulação
 Os últimos três anos e meio correspondem à Grande Tribulação
 Após a tribulação ocorre a Segunda Vinda de Cristo e em seguida o Milênio
Um estudo detalhado da última semana de Daniel, pode ser encontrado nas referências 2, 3 e 4
Referências adicionais:
1. The Coming Prince, Robert Anderson. Londres: Hodder e Stoughton, 1909. R. Anderson foi
chefe do Departamento de Investigações Criminais da Scotland Yard.
2. Daniel’s Prophecy of the 70 Weeks, McClain, Alva J.. Grand Rapids: Zondervan, 1977.
3. Chronological Aspects of the Life of Christ, Hoehner, Harold, Grand Rapids: Zondervan,
1972.

Morumbi SAB - Profecias 04

4

02/Setembro/2001

Duração do ministério de Jesus
(I)
• São mencionadas claramente três Páscoas:
– Jesus em Jerusalém (expulsão dos vendilhões
no templo)
– Jesus na Galiléia
– Semana da Paixão
• A festa em Jo 5:1 pode ser também uma Páscoa
• O ministério de Jesus durou então entre 2 anos e ½
e 3 anos e ½
• 3 ½ anos é a posição mais aceita
Julho/2001
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João 2:12 Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, e seus discípulos; e
ficaram ali não muitos dias.
13 Estando próxima a páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. (Primeiro ano)
14 E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali
sentados;
15 e tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os
bois; e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhes as mesas;
16 e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas; não façais da casa de meu Pai
casa de negócio.
João 5:1 Depois disso havia uma festa dos judeus; e Jesus subiu a Jerusalém. (Segundo ano)
João 6:1 Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado de
Tiberíades.
2 E seguia-o uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos.
3 Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos.
4 Ora, a páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. (Terceiro ano)
Lucas 22:14 E, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos.
15 E disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta páscoa, antes da minha
paixão;
16 pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. (Quarto ano)
Citando Anderson, The Coming Prince: “É geralmente admitido que a festa de João 5.1 foi a
Páscoa, ou Purim, que ocorre um pouco antes da Páscoa. A festa de Purim foi instituída pela
rainha Ester, da Pérsia, no 13º ano de Artaxerxes. Era uma festa social e política e não religiosa,
sendo o serviço na sinagoga de importância secundária quando comparada às festividades e
banquetes que ocorriam nesse dia. É duvidoso que Jesus tenha ido especialmente a Jerusalém
especialmente para festejá-la.
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Duração do ministério de Jesus
(II)

3ª Páscoa
5000 alimentados
João 6:4

1ª Páscoa
A purificação do
templo
João 2:13

Batismo
Outono ou início
do Inverno

2ª Páscoa
João 5:1

29

32
31

28
30

Julho/2001
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 Logo após o Seu batismo, Jesus visitou Jerusalém, pela Páscoa, Jo 2:13. A Páscoa na maior
parte das vezes cai em abril.
 Entre Seu batismo e Sua visita a Jerusalém, intervêm os fatos de Jo 1:29-2:12 e a tentação dos
40 dias, Mt 4:1-11. A tentação ocorreu logo após o batismo, Mc 1:12-13.
 Depois da tentação reapareceu no Jordão, onde João pregava, Jo 1:26, e esteve lá três dias
seguidos, Jo 1:29, 35, 43. No terceiro dia depois, chegou a Caná, onde fez da água vinho, Jo
2:1.
 Depois disto desceu a Cafarnaum, onde ficou “não muitos dias” , Jo 2:12, antes de seguir para
Jerusalém para purificar o templo.
 O tempo decorrido entre o batismo e a Páscoa foi então:
 40 dias
 3 dias seguidos
 o 3º dia depois
 os “não muitos dias”
 O tempo de viagem entre os vários locais
 O tempo decorrido, ao todo, podia ser no máximo uns poucos meses
 O batismo de Jesus, que marca o início de sua vida pública deve portanto ter ocorrido no
outono ou no início do inverno.
Manual Bíblico, Halley, H. H., Edições Vida Nova, 1994.
The Coming Prince, Robert Anderson, Kregel Classics, 1957.
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Resumo da Cronologia das 70
semanas de Daniel
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1. Início do ministério de Jesus
 Lc 3:1 – 15º ano de Tibério César
 Tibério subiu ao poder em 19/Agosto/14
 Jesus foi batizado no outono ou início do inverno (slide 6), após 19/Agosto
 O início do ministério foi portanto no ano 28
2. Duração do ministério de Jesus
 Conforme Jo 2:13, 5:1 e 6:4 (slide 5) ocorreram três Páscoas antes da crucificação,
nos anos 29, 30 e 31
 A última ceia ocorreu na 4º Páscoa (Lc 22:7), no ano 32, 14 de nisan, que
corresponde a 10/Abril, uma quinta-feira
3. Data da entrada em Jerusalém
 Jesus esteve em Betânia 6 dias antes da Páscoa (Jo 12:1), portanto em 4/Abril, uma
sexta-feira
 Entrou em Jerusalém no dia seguinte, domingo, pois o sábado era sagrado para os
judeus, que corresponde a 6/Abril/32
4. Data do decreto de Artaxerxes
 O reinado de Artaxerxes se iniciou em julho de 465 AC, data em que seu pai Xerxes
foi assassinado
 Conforme Ne 1:1 e 2:1, os meses de Kislev (Nov/Dez) e Nisan (Mar/Abr) cairam no
mesmo ano do reinado de Artaxerxes; Neemias estava contando os anos de reinado
desde julho senão seria impossível que esses meses caissem no mesmo ano de
reinado
 O decreto foi emitido no 20º ano de reinado, no mês de Nisan (Ne 2:1)
 O 20º ano de reinado se iniciou em julho de 466 AC
 O mês de Nisan (Março/Abril) caiu portanto no ano de 445 AC
 O dia 1º de nisam de 445 AC, corresponde a 14/Março/445 AC
5. Contagem dos dias
 De 14/Março/445 AC até 6/Abril/32 existem 476 anos e 24 dias, contados os dias
inclusivamente
 Nesse período existem 116 anos bissextos
 Número total de dias = 476 x 365 + 24 + 116 = 173.880 dias – anos calendário
 Número total de dias = 69 x 7 x 360 = 173.880 dias – anos proféticos
Notas sobre a primeira Páscoa de João
Nesta primeira Páscoa do ministério de Jesus, Jo 2:13-15, descreve-se um episódio de
purificação do Templo. Em Mt 21:12, Lc 19:45 e Mc 11:15 também se descreve um episódio
similar, porém na semana da Paixão. É perfeitamente plausível considerar que Jesus tenha
realmente expulsado os mercadores do templo duas vezes, pelas razões expostas a seguir.
1. Os detalhes descritos são bastante diferentes nos dois casos;
2. O primeiro episódio poderia passar impune, por se tratar de um ato Messiânico, que teria sido
aprovado por muitos; o segundo episódio foi o fator decisivo para deflagrar a prisão e o
julgamento de Jesus, pois já estava claro que a Sua mensagem não correspondia à expectativa
dos judeus;
3. A severidade dos comentários de Jesus é muito maior no segundo episódio;
4. Em João 2:20, Jesus se refere ao tempo necessário para reconstrução do templo como sendo
de 46 anos; sabe-se que a reconstrução do templo começou no 18º ano de Herodes, que
começou a reinar no ano 37 AC; o término da reconstrução foi portanto no ano 28, data
próxima ao episódio relatado por João.
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Calendário Judaico
26/Agosto/2001 = 7/Elul/5761
Nisan

30

Março/Abril

Iyar

29

Abril/Maio

Sivan

30

Maio/Junho

Tammuz

29

Junho/Julho

Av

30

Julho/Agosto

Elul

29

Agosto/Setembro

Tishri

30

Setembro/Outubro

Cheshvan

29/30

Outubro/Novembro

Kislev

30/29

Novembro/Dezembro

Tevet

29

Dezembro/Janeiro

Shevat

30

Janeiro/Fevereiro

Adar

29/30

Fevereiro/Março

Adar II

29

Março/Abril

Julho/2001

14, 15 – Pessach (Páscoa) – Início do calendário

6, 7 – Shavuot (Pentecostes)

1, 2 – Rosh Hashana (Ano Novo) – O ano muda
10 – Yom Kippur (Dia da Expiação)

Anos “bissextos” (7 vezes em 19 anos)
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• Os nomes dos meses foram adotados no tempo de Ezra, depois do retorno do exílio na
Babilônia. São nomes babilônicos.
• O calendário judaico é lunar, com ajuste pelo ano solar, pois é regulado pela lua e pelo sol. Cada
mês começa na lua nova.
• Consiste em 12 meses lunares, que alternam 29 e 30 dias cada, com exceção dos meses de
Cheshvan e Kislev, que podem ter 29 ou 30 dias. O número de dias destes meses é determinado a
partir de cálculos que envolvem as fases da lua e o dia da semana em que o mês de Tishri se inicia
no ano seguinte.
• Cada ano pode ter 353, 354 ou 355 dias.
• É feito um ajuste ao ano solar (365 ¼ dias) introduzindo-se um mês adicional de 30 dias (Adar
II), sete vezes em cada período de 19 anos (3º, 6º, 8º, 11º, 14º, 17º e 19º anos). Os anos
“bissextos” têm 383, 384 ou 385 dias. O ciclo corrente se iniciou no ano 5758, que começou em
2/Outubro/1997.
Nisan – Conforme Ex 12:2 este era o início do calendário religioso, sendo a páscoa celebrada no
final do 14º dia (Ex 12:6). Também era chamado pelo nome cananita (abibe, que significa espiga),
conforme Ex 13:4.
Pentecostes – Conforme At 2:1-4, neste dia o Espírito Santo encheu os apóstolos, que passaram a
falar em outras línguas. Pentecostes, ou Festa das Semanas, acontecia 50 dias depois da Festa das
Primícias e celebrava a colheita do trigo (Ex 23:16). As festas instituídas por Deus estão descritas
em Lv 23. (Whitsunday em inglês)
Quarta-feira de cinzas (quaresma - lent) – quarenta dias antes da sexta-feira santa.
Pessach – Passover – os primogênitos dos judeus foram poupados
Easter – festival da primavera (inglês antigo)
Pascha – páscoa (grego e latin)

www.calendarmaven.com - programa para calcular o calendário judaico.
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A data da Páscoa
Calendário ocidental
• A Páscoa deve cair num domingo
• Este domingo deve se seguir ao 14º dia da
“lua pascal”
• A “lua pascal” é aquela no qual o 14º dia do
ciclo lunar (lua cheia) cai no equinócio da
primavera (ou vem logo em seguida)
• O equinócio da primavera ocorre em 21 de
março
Julho/2001
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• A Páscoa nunca poderá ocorrer antes de 22 de março, nem depois de 25 de abril.
• O equinócio da primavera é um evento astronômico perfeitamente definido, determinado pelo
movimento do Sol. É o instante em que a longitude aparente do Sol é zero graus.
• Para que a data da Páscoa possa ser determinada, foram construídas tabelas especiais para
calcular a data da lua pascal. Existem duas diferenças principais entre o sistema eclesiástico e o
sistema astronômico:
o A data real do equinócio da primavera varia levemente de ano para ano; no sistema
eclesiástico é fixa em 21 de março
o A data da Páscoa é um dia específico e começa quando o dia começa em cada fuso
horário; o fenômeno astronômico ocorre num determinado momento em todo o planeta.
Algoritmo para determinar a data da Páscoa
Y é o ano; d é o dia da Páscoa
c = y / 100;
n = y - 19 * ( y / 19 );
k = ( c - 17 ) / 25;
i = c - c / 4 - ( c - k ) / 3 + 19 * n + 15;
i = i - 30 * ( i / 30 );
i = i - ( i / 28 ) * ( 1 - ( i / 28 ) * ( 29 / ( i + 1 ) ) * ( ( 21 - n ) / 11 ) );
j = y + y / 4 + i + 2 - c + c / 4;
j = j - 7 * ( j / 7 );
l = i – j;
m = 3 + ( l + 40 ) / 44;
d = l + 28 - 31 * ( m / 4 );

Ref.:
Ref.: U.S. Naval Observatory
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